
EEN MERKWAARDIG GOUWENAAR 
UIT DE 17de EEUW 

,,'t Waar onverschoonbaar. indien wij van onze Goudsche· 
Schilders spreekende. Jacob Reyniersz. Blok met stilzwijgen 
voor-bygingen, vermits b~kend is, dat d'Edele P.P. Rubens. 
Holland doorreizende. en de Schilderkamers bezoekende. hem 
en sijne Konstkamer ziende getuigde. dat onder alle de 
treffelijke Meesters, die hy hier te lande had gevonden; · in 
de teek en en schilderkonste deze Jacob d' alleruitsteekenste 
was, hy schilderde alles in 't perspectief. 

Hij wierd Ter Goude in de Lange Groenendael in het 
huis daar "de hellebaerden" weleer uithangen gebooren. Hy 
reisde jong zijnde na ltalien en Romen. De wiskonste en 
vestingbouw zonder weergae verstaande wierd hij van den 
Poolschen Koning in sijnen dienst overgenomen. Doch met 
den Koning gemeenzaam. en van hem zeer begunstigd, ver" 
viel hy in den na yver der Poolsche Grooten. 't geen hem sijn 
affscheid deed verzoeken. Onder andere onderrechte hy den 
gekenden Oversten P,usival, die door sijne wetenschap in. 

· de wiskonste by den Prins Frederik Hendrik in aanzien en 
hoógachtinge quam. Op zekeren tijd een deel linien door 
elkaar gehaald hebbende, deed hy sijnen Discipel een. gat in 
't beschot booren. daar door tiende vertoonden de verwarde 
linien eenen lastdragende_n Ezel. 

Hy verhuysde met sijn gezin na Vrankrijk. en geraakte 
naderhand in handen der Spaanschen. in dienst by den 
Hertog Leopoldus, die hem byzonder zinde, en boven sijn 
gewone soldy, in 't veld zijnde, daags noch zeven gulden 
toeleide. Ontrent Winoxberge te paerd over een plank 
rydende struikelde _ het. en stortde ter aarde. In de stad 
gebracht. wende men op bevel van den Hertog alle vlijt tot 
sijne herstellinge aan; doch alles te vergeefs zijnde, reisde 
Jacob Rengersz Blok, na zo veel reizens, na d'eeuwige rust .. 
en wierd te Berge St. Winox -in de Ker-k der Predikheeren 
ter aarde besteld. Sijne weduwe, Geertje Davids, trok in 
Bra-bant, haar leeven lang, een jaarlijksche ,wedde. Sijn Zoon 
volgde in sijne plaatze, maar wierd gequetst, en stierf." 



29 

Zoo staat in Walvis' beschrijving der stad Gouda. Wie was 
nu deze Jacob Rengersz. Blok, geboren in "de drie Hellebaerden"? 
Vooral deze laatste aanduiding is, zooals zal blijken, voor het 
,onderzoek van zeer veel belang. 

Een acte van 11 October 1603 zegt ons over zekere Reynier 
.Bouwensz, schoenmaker, het volgende: 1 ) 

., ...... compareerden ter Weescamer Frederick Jacobsz. 
Stam, ende Jacob Jacobsz. maeckelaer, als voochden vande 
nagelaten weeskinderen van Reynier Bouwensz, voornt, 
geprocreert bij Grietgen - Jacobs.dr. sijne huysvrouwe za: 
namentlick Cornelis ende Jacob Reyniers zonen ende 
Dirckgen Reyniers dr. , vervangende Vincent Bouwensz 
ende Jan Bouwensz., heurlieden mede voochden. Ende 

. gaven te kennen dat den voors. weeskinderen hij 't over
lijden van · heurlieden ouderen voors. aenghecomen zijn de 
goederen hier na gespecificeert, te weten: Een huys ende 
erve staende ende gelegen in den Langen Groenen;dael 
aende noortsijde, ghenaemt "de drie Hellebaerden" belent aen 
d'oostsij-de Bouwen Reyniers., der voors, weeskinderen beste 
vader, ende aende westsijde Cornelis Willemsz." 

Gaan we de eigendom van het huis verder na, dan blijkt dat: 

5 Juni 1584. Erasmus Reyniersz. heeft vercocht ende over
gegeven Bouwen Reyniers sijn broeder, de beterschap van 
een huys ende erve staende ende gelegen in de Lange 
Groenendael, belent aende oostsijde d'voorn. Bouwen 
Reyniersz. selve ende aende W estsijde Clara Heyndricks, 
weduwe. wijlen Gijsbert Jan_ Maertensz :i ) . 

.3 Juli 1586. Bouwen Reyniersz. heeft vercocht ende over
gegeven Reynier Bouwensz., sijn soon, de beterschap van 
een huys ende erve staende ende gelegen in de Lange 
Groenendael, genaemt "de drie He11ebaerden" belent aen 
de Oostsijde den selven Bouwen Reyniersz., ende aende 
Westsijde Clara Hendricks.dr. wed. wijlen Gijsbert Jan 
Maertensz. 3). 

11 October 1603 erfden de drie kinderen Cornelis, Jacob en 
Dirckgen, het huis dan van hun vader Reynier Bauwens, zoon 

· van Bouwen Reyniers. Doch dit huis was lang niet het eenige 
-wat zij erfden, terwijl na den dood van "Neel Centendr. heur-
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lieden grootmoeder za:'' , het totaal nog belangrijk vermeerderde -l) . 
Behalve lijf- en losrentehrieven, custingbriev:en en obligaties, 
vinden wij genoemd: een huys ende erf, staende ende geleghen 
op d~ Groenewech, belent aen de zuidtsijde het Patershuys van 
St. Catherinen clooster, een ooftthuyn leggende buyten Tiende
wechspoort inde clusenaerscade, een huys ende erff genaemt "de 
Orangien appel" staende ende ghelegen in de Langhen Groenen
dael aen de noordtsijde, belendt aen de oostsijde Cornelis Ghijs
bertsz, scheepmaecker ende aende westsijde Pieter Kersz. couc
backer, een huys ende erff. staende ende ghelegen inde Corten 
Groenendael, aen de zuytsijde, belendt aen d' oostsijde Griete · 
Willemsdr., weduwe wijlen Pieter Willemsz. schoenmaecker ende 
aen de westsijde de kinderen ende erfgenamen van wijlen Pieter 
ariensz. schoenmaecker, noch een huys ende erff staende ende 
ghelegen achter de Vischmarkt aen de zuytsijde ontrent de 
Caetsbaen, belendt aen d'oostzijde de poort van 't huys van Jan 
Jobpen houtcooper ende aen de westsijde de poort van 't huys 
van Arien Ockersz., mede houtcooper. Verder de som-me van 
vier duysent, neghen hondert vier ende v ijftich gulden aen 
schulden in 't groote schuldeboeck die voor goedt ghehouden 
worden en noch vijHtien hondert ende 97 gulden ende seven 
stuvers, aen schulden in 't zelve bouck, daer van soo men meent, 
niet veel comen zal. Buiten1ien dan "seven ende dertich stucken 
bombasijn, soo witte · als swarte, noch drie ende veertich webben 
onghebleyckt linne laecken ofte soo vele garens gheweven endè 
ongeweven daer toe, elck lang ontrent veertich ellen. Drie riemen 
wit papier, ses ponden kottoen, acht ponden keersgaren. Een 
achtendeel van een halff kárteel syroops. Drie kannen olie, een 
staert asijns, een tonne seeps, ende een hondert ponden kaerssen" 
en de gewone goederen van huisraad, enz. 5) . 

10 Februari 1617 "compareerde ter weescamer Cornelis 
Reyniersz. ende nam aen de voochdie over zijnen onmondighen 
broeder ende suster, inde plaetse van wijlen Jan )ansz. Vermuyl. 
sijnen oom za: Deze Jan Jansz.' metselaer1 was op den voor
laetsten Januari 1604, in de plaats gekomen van den voogd Jan 
Bauwens, die overleden was 6'). 

Het huis vinden wij dan eerst weer genoemd, als op 27 April 
1610 Jan florisz. de Jagher "heeft vercocht ende overgegeven de 
v.oochden vande weeskinderen van wijlen Reynier Bouwensz" 
den eyghen van een huys ende erven ( daer · van de beterschap 
is · toebehoorende · dezelve weeskinderen) staende ende geleg hen 
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inde Lange Groenendael aende Noortsijde, belent aen d'oostsijde 
Meijndert Bouwensz., en de aen:de westsijde Daem Willemsz. ï). 

Op 25 April 1614 volgt dan, ,.dat op huyden voor ons gecomen 
ende gecompareerdt is geweest pyeter coenens schoemacker, ende 
hebbende voor hem · zijnen erven ende nacomelingen wel ende 
deuchdelicken vercocht te hebben ende vercoopt mits deesen 
Cornelis Reyniersz. voor hem zelven voor éen derde part ende 
Cent bouwen'sz verhey, frederick Jacobsz Stam, Jacob Jacobsz. 
IJserm:an d'oude ende Jan Jansz muyl als voochden van Jacob 
reyniersz. en1e Dirckgen reyniersen voor d'andere twee derde 
parten kinderen van Reynier bouwensz. ende Gryete Jacobs beyde 
sal: ... " enz., enz., ... 8 ) ........ heeft hij comparant wettelicken nae 
costume deser stede ten behoeve vande voors. Cornelis reyniersz 
ende · Cent bouwensz cum socys, overgegeven ende getradeert 
den eygen van een huys ende erve genaemt de drye hellebaerden .. .. 
enz., enz. 

Ten.slotte volgt dan op 14 Maart 1627 "Compareerde Jacob 
reyniersz block heeft vercocht ende overgegeven pyeter coenen 
schoemacker een eygen van een huys ende erve staende ende 
gelegen in de Langen groenendael ge.naempt de drye hellebaerden, 
belendt... 9). 

De aandacht moet gevestigd worden op de achternaam Verhey 
in de acte van 25 April 1614, Vincent Bauwens en Jan Bouwens 
vonden we in de · acte van 11 Oct. 1603 genoemd als mede
voogden over de kinderen van Reynier Bauwens, doch daar nog 
zonder de achternaa1m Verhey. Maar dan moet toch ook "der 
voors. weeskinderen beste vader" Bouwen Reyniers, de achter
naam Verhey gehad hehben en zouden ook de weeskinderen, 
Cornelis en Jacob Reyniers zonen en Dirckgen Reyniersdr., Verhey 
moeten heeten. Hiertegenover vinden we evenwel vermeld dat op 
25 November 1617 Daniel van Gelder j.m. van Utrecht met 
Dirckgen ·Reyniersdr. Blocx j.d. van der Goude, beyde tot Utrecht 
wonenlde, in ondertrouw werden opgenomen. Zij trouwden 
10 December 1617 10). Vijf jaar van te voren was reeds Cornelis 
Reyniers met Joosken Jorisdr. (Dijvoort) getrouwd, de data van 
ondertrouw en trouJWen zijn resp. 25 Aug. en 16 Sept. 1612. Beide 
waren van Gouda. 18 Augustus 1618 ondertrouwden Jacob 
Reyniers Block j.m. van der Goude met Geertje Davidtsdr. j.d. 
van der Goude, heyde al-hier wonende, ( getrouwd 2 September 
1618). Hier dus .absoluut de naam Block. 

Volgens het nader te noemen hoofdregister waren in 1622 



32 

uit dit huwelijk geboren, althans in leven, twee kinderen, te weten 
Jan Jacobs en Grietje Jacobs. Helaas is niet na te gaan, wanneer 
die kinderen geboren zijn, want het -doopboek 1574- I 625 ont
breekt. Wel trouwt 27 October I 640 een zekere Jan Jacobs Block, 
j.m. van der Goude met Aeltgen Jacobsdr. l1), maar of dit de 
zoon van Jacob Reyniersz. is, staat te bewijzen. De drie uit dit 
huwelijk geboren kinderen heeten Neeltje, Neeltje en Geertruyt, 
wat toevallig juist namen zijn, die hier zeer toepasselijk zouden 
zijn. Uit het huwelijk van Jacob Reyniersz. Block en Geertje 
Davidts. werden .verder de navolgende kinderen geboren: 

16 Juli 1631 Marritge 

1 Sept. 1632 Reynier 

23 Nov. 1633 Maria 

2 Sept. 1636 Maria 

22 Oct. 1638 Reynier 

17 Jan. 1640 Reynier 

4 Dec. 1641 Maria 

vader : Jacob Reyniersz. 
moeder : Geertje Davidts. 
getuigen: Cornelis Reyniers en 

vader 
moeder 
getuigen: 

Janneke Jacobs. 

Jacob Reyniersz. Block 
niet ingevuld 

vader Jacob Reyniersz. Block 
moed~r Geertje Damen 

( Davidts) 
getuigen: Arien Willemsz. en 

Aefgen Davidts 

vader Jacob Reynier~z. Block 
moeder Geertje Davidts 
getuigen: Aefgen Davidts 

vader 
moeder 
getuigen: 

vader 
moeder 
getuigen: 

vader 
moeder 

Jacob Block 
Geertje Davidts 
Cornelis Reyniersz. 
Block en· Eva Davidts. 

Jacob Block 
Geertruyt Davits 
Aryen Coutyser en 

Marchien Jacobs: 

Jacob Block 
Geertje Davidts 

getuigen: geene 
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Welke van deze kinderen, waarbij ook te rekenen de twee 
,eerst genoemden, in leven gebleven zijn, is · helaas niet µa te 
9aan. daar de overlijdensregisters over dat tijdperk ontbreken 12 ). 

Als volgend stuk betreffende Jacob Reyniersz., moet dan ge
noemd worden een acte van Not. C. v.d. Houff van 19 Aug. 1619: 
,.Compareerden, etc: d'E: Daniel van Gelder, wonende tot Utrecht, 
.als getrout hebbende Dirckge Reyniersdr. nagelaten dochter ende 
mede erfgenaam van zalr: Reynier Bouwensz. ende Griete Jacobs 
Blocxdr. Ende heeft geconstitueert -ende volmachticht, consti
tueerden · ende volmachtigden hij desen d 'E. Jacob Reyniersz. 
Block, zijn swager, poorter deser stede ... enz. 13). en een stuk 

·van 22 Aug. 1619: .,Com;pareerden Arien Joriss Dyvoort -schrijn
'werker ende Jacob Reyniersz. block ende constitueerden heur 
:selven . borgen elx een vooral, als principael voor Cornelis 
Reyniersz block heur swager ende broeder als pachter van den 
impost van de bieren over der Goude . .. enz. 14). 

In .een · acte van 25 A:pril 1623 vinden we Jacob Reyniers 
weer te samen, genoemd met Daniel van Gelder. Het stuk handelt 
,over "de goederen bij Fijchgen Jacobsdr. zijne meuije achter 
·gelaten, ende bij Qornelis Jansz. Meerwijck, in zijn leven gewoont 
hebbende tot Utrecht, in lijftochte heseten ende metter doot ont
ruymt ende nagelaten. Fijchgen Jacobsdr. w,ordt hier ook genoemd 
als "zijne overleden moeders zuster ende over zulx zijne meuije". 
terwijl wij in "Frederick Jacobsz. Stam, zijn oom. een broer van 
:zijn moeder genoemd vinden 15 ). • 

9 November 1620 kocht Jacob Reyniersz block, van zijn mede 
poorter Beuckel Jansz .. vettewaier, een huis en erf staande en 
gelegen in de N eyerstraet 1G). Inderdaad vinden wij hem in het 
hoofdgeld register, opgemaakt in 1622, fol. 362, als hier woon
achtig vermeld, m·et zijn huisvrouw Geertje Davidts. twee kinderen. 
Jan Jacobs en Grietje Jacobs en als "dienstmaecht" Marritge 
pleunendr. 17 ). Zijn broer Cornelis Reyniers woont dan in de 
Nieuw:estraet (Peperstraat), met zijn huisvrouw Joosgen J orisdr. 
en vier kinderen, te weten: Reynier, Aryen, Grietge en Joris 
Corneliss 1s) . 

Een zeer belangrijk gegeven is -dan het volgende, ontnomen aan 
het Kamerboek van 1623, fol. 42v.: dynxdagh den 25 Aprilis. 
[acob Reyniersz. Block voorschrijvens te geven aan den . Heer 
Gecommitt. raedt Houtman ,over te geracken tot conducteurschap 
van de legerwagens, of andere gelijcken dienste. Hij had succes 
en werd conducteur van de legerwagens. maar nu is het vreemde. 

3 
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niet met den naam Block, vinden wij hem als zoodanig vermeld, 
doch. met den na.am Verhey. De betreffende acte luidt: 

.Compareerden etc. Jacob Reyniersz. Verhey, conducteur vande 
wagens. poorter deser st.ede ende heeft volmachtigt, enz . .. 
Symon Jansz. inde "Witte Haey" zijn sw,ager ende mede 
poorter ... enz . ... ten behoeve van Cornelis Reyniersz. Block, zijn 
broeder 19 ). Zonder twijfel is dit Jacob Reyniersz... geboren 
in .,•de drie hellebaerden' .. Nog :duidelijker treedt dit naar voren 
in een acte van Not. C. v. d. HouH van 12 April 1632: 20) 

Compareede, enz. Jacob reyniersz Verhey, schilder, poorter 
deser stede, ende bekende dat .. Cornelis Reyniersz Bloc.k zijn 
broeder, Vincent Bouwens Verhey, Meyndert Boüwens Verhey 
beyde zijne oomen ende frans Davitsz Elecoert, kaescoper zyn 
swa-ger hem beleent ende opgeschooten te hebben seeckere lijffrente 
brieff, staende 't sijnen lijve~ van vijftich gulden siaers spre~ckende 
op de stadt Delff. Verschijnende jaerlix opten XIX february . .. ... 
enz ...... end,e zoo de voorn. Jacob Reyniersz. Verhey weeder tot 
fortuyn of velèbeteringe komt, dat hij in sukken gevallen d'zelv-e 
lijffrente hrieff weder zal mogen redimeeren en aflossen, enz. 

Eveneens in een acte van 2 September 1632, bij de zelfde 
notaris: 

,;Compareerde etc. Jacob Reynieersz. Verhey schilder, poorter 
deser stede ende bekende. ontvangen te hebben uit handen van 
d'E Cornelis Bouwensz. van der Tocht. Burgem. zijn oom ende 
Frans Davidtsz Elecoet, ltaescoper zifn swager, de somme van 
twee hondert vijftich gulden te XL grooten, enz .. . . 

Jacob Reyniersz. finantieele positie was dus wel danig achter
uit gegaan. Dateerend van I 2 Juli I 623 kunnen we lezen: De 
L e. penning van Jacob reyniersz. block inde nayerstraet de anno 
1622. Is gestelt in state 2 2 ) en op 7 April 1626 klaagde Reynier 

· Schoonhoffs,man over Jacob Reyniersz Block, dat hij zijn deuren 
vanwege de verpondingen met gewelt van stadthuys heeft gehaelt 
ende de dienaeren haer salaris nyet heeft betaelt ende groot 
rumoer 23 ) gestelt voor thuys ende .tegen den inmaen!der. Naar 
het schijnt paste men in Gouda op slechte betalers dus de zelfde 
dwangmaatregel toe als in Haastrecht. P. van Balen maakt hier
van melding in zijn "Geschiedenis van Haastrecht", waar hij op 
bladz. 35 zegt , , Weigerde men te betalen, dan werden de deuren 
van het huis afgenomen en naar het raadhuis gebracht. Dit lot 
had blijkbaar ook Jacob Reyniersz. getroffen, die er evenwel geen 
genoegen mee nam en, met geweld, zijn deuren terughaalde. 
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Het is wel eigenaardig, dat waar Rubens bezoek aan Gouda 
reeds in 1627 plaats vond en deze "hem en sijne konstkamer 
ziende, getuigde dat, ............... , deze Jacob d' allèruitstekendste 
was", wij in de bewaard gebleven stukken hem voor het eerst 
in 1632 als schilder genoemd vinden. Zoover bekend zijn er geen 
stukken van hem meer aan te wijzen, ,doch er moeten tot in 1792 
twee schilderijen van zijn hand in de collectie Brabeck te Hildes
heim aanwezig zijn geweest. Deze verzameling is in 1792 be
schreven (in Hannover uitgegeven) door von Ramdohr. Wij l~zen 
in deze beschrijving op blz. 63: . 

Drittes Zimmer. 
108, 109. Ueber den thüren zwei perspectiven mit dem 

nahmen/ des, Künstlers H. Blok. 
hoch 1 fuss 2 zoll, breit 2 fuss 8 zoll 

Füssli nennt einen Blok als architecturmaler: er giebt ihm 
aber den nahmen Jakob Roge11ius. 

Oiese stücke hier hatben viel verdienst. 

De Zwitser Füssli, waarnaar Ramdohr hier verwijst, zegt in 1779 
over Jacob Reyniersz. Black het volgende: 

Black (Jacob Rengers) von Gouda ge-bürtig, lernte nebst 
Malerey auch höhere Wissen·schaften. Die Mathematik führte 
in auf das Architectur- und Perspectivemalen. Rubens lobte 
seine kunst, und hielt ihn hierin für den grfüzten Meister in 
Niederlanden. Er verstand auch die. Kriegsbaukunst, mit 
welcher er dem könig in Polen und nachher dem Erzherzog 
Leopold diente. Bey der Festung Winoxbergen stürzte sein 
Pferd imit ihm ins Wasser, wodurch er sein Leben unglück
lich verlor. Er blühete urn 1610. 

Tenslotte verwijst Füssli ons dan naar Descamp, J. B., Parijs 
1753, La vie des peintres Flamands, Allemands et Hollandois, 
deel I, 345, 346, waar we lezen: 

Jacques Rengers Blok, De la Ville d e Gouda, fut de bonne 
heure se perfectionner en ItaHe. Il étudia la Peinture et les 
hautes Sciences. Les Mathématiques Ie portèrent à peindre 
l'Architecture et de·s Perspectives. Rubens, en voyageant, lui 
rendit plusieurs . visites. Il dit tout h_aut qu'il n'avoit ja mais 
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connu parmi les Flamands un Peintre plus savant à repré
senter l'architecture et les Perspectives. 

Il enten,doit bien l'Architecture Militaire, ce qui porta Ie 
Roy de Pologne à lui donner une Direction dans les Fortifi
cations. Le crédit de Blok auprès du Prince, donna de la 
jalousie aux Oourtisans, qui méditerent sa perte; il en fut 
averti, et obtint son congé. A. peine fut il de retour chez 
]ui, que Ie Général Percival Ie choisit pour son Maître de 
Mathématique. L'Archiduc Léopold fit tant dïnstances, qu'il 
l'obtint à son service: Il lui donna une pension considérable; 
il l'emmena avec lui dans toutes ses Campagnes et lui donna 
outre sa pension, sept Florins par jour, pour sa dépense; il 
ne quitta ja-mais l' Archvduc qui l'honoroit de son amitié. 

Blok à la tête de quelques maïtres pour observer les Fortifi
cations de Berg-:-Saint-Vinox, en Flandres, passant un petit 
ruisseau dessus une planche, tomba . en bas de son cheval 
qui avoit fait un· faux pas .. Tous les soins et les regrets de 
J'Archiduc nu purent lui sauver la vie. Il mourut et fut enterré 
dans l'Eglise des Jacobins de la même Ville. Son fils Ie 
remplaça; mais il fut blessé peu de temps après et mourut 
des blessures. La Veuve retourna dans Ie Brabant avec une 
pension que l'Archiduc lui assigna jusqu'à sa mort . 

.. 

Vrij wel gelijkluidend bericht in 1753 Houbraken, in zijn "Schou-
burgh der Konstschilders én schilderessen", deel II blz. 92, dat 
Rubens in Holland "geen .gevonden ·had, die hem in 't schilderen 
-en teekenen van Doórzigt en bouw.kunde gelijk was". Ook hij 
noemt "Jakop Rengers" als leermeester v.an den overste Percival. 
Zoo schijnt Houbraken ook op de hoogte te zijn. geweest van 
de moeilijkheden, die Jacob_ Reyniersz. in zijn leven ondervond. 
Hij schrijft althans "w1ant hij reisde, naar zooveel reizens en 
tobbens naar d'Eeuwige rust". 

Hiermede zijn de gedrukte bronnen, die over Jacob Reyniersz. 
bericht ·hebben, wel uitgeput. Omtrent zijn schilderkunst komen 
·wij dus niet veel. verder. Alleen blijkt duidelijker dan bij Walvis, · 
·wat Rubens zoo zeer bij hem getroffen had; niet de beste schilder 
van het land, maar het best op de hoogte wat betreft perspectief
·en architectuur schilderen. 

Dan -komt een periode, waarin wij ihem steeds als ingenieur en 
landmeter genoemd vinden. Het eerste stuk, waarin hij als zoodanig 
voorkomt, is niet alleen belangrijk, omdat hij ook hier weer de 
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achternaam Verhey voert, maar vooral omdat zijn leeftijd. aan
gegeven wordt met 35 jaar. Hieruit is dus te besluiten, dat hij 
ongeveer 1598 of 1599 geboren moeten zijn. Het betreffende stuk 
van 17 November 1631 begint als volgt: .. Compareerde etc., 
d'E. Jacob Reyniersz Verhey Inseniuer extra ordinaris van (de) 
Ho.Mo. Heeren Stàtèn · deser vereenichde Nederlanden oud 
XXXV jaren ende Jan Stevens Crul smith oud mede XXXV jaren 
off elx daer ontrent. Poorters deser stede ... enz. 24). 

Vervolgens een acte van 10 December 1636, ten huize van 
Jacob Reyniersz. door notaris Reynenberg opgesteld, waarin ver
meld wordt, dat Jacob Block, Ingenieur extr. ( ord.), Jan Stevens 
Crull en Cornelis Jacobs frutman, alle drie gedurende een be
paalde tijd een paard en wagen in 's lands dienst hebben gehad. 
Opgemerkt moet worden, dat in deze ,acte oorspronkelijk ge
schreven stond "Mr Jacob Rengers Block Ingenieur", waarvan 
het Mr. Jacob Rengers is doorgestreept en alleen de naam Jacob 
er boven geschreven. Verderop in de acte wordt hij -dan weer 
als Jacob Reyniersz. genoemd. 

Deze acte was opgesteld ten verzoeke van Jan Stevensz. Crull, 
naar het schijnt iemand, waarmee hij nu. - later zou het wel 
zeer veranderen - , bevriend was. Op 17 Juli 1636 vinden wij bij 
not. Reynenberg hiervoor een spreken~ bewijs: · 

"Alzoo questie is ontstaan tusschen Jan Stevensz. Crull 
ende Jannetje Adriaensdr. zijn huysvrouw, eghte luyden. Als 
connende metten andren geen geruste!. huys houden ende 
der halven van alle quaet, dat daer uyt so-ude mogen ont
staen te voorcomen zijn metten anderen verdragen ende 
veraccordeert door tusschenspraecke van Mr. Jacob Rengers 
block en Mr dirck ...... enz. 

In deze acte is dan het "door tusschenspraecke van Mr. Jacob 
Rengers black en Mr. dirck" doorgestreept en vervangen door 
de woorden "door expres versoeck ende begeeren van beide 
partijen". Van not. Reynenbe,:-g dient dan nog een acte van 20 Mei 

· 1636 vermeld, waarin Jacob Rengersz. als getuige voorkomt bij de 
regeling van de volgende zaak: ., ... zyn mayken Divoort ter eenre 
ende Cornelis Rengnersz. block met . de vooghden vande wees
kin:deren van de voors. Corn. hk>ck by Joosgen divoort geproqu
reert ten ·andere zijde geliquideert ende geaccordeert... enz. 

In kaimerboek en thesauriersrekening wordt hij dan herhaalde-
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lijk genoemd, in verband met de opmeting voor een ontwerp van een 
vaart met Jaagpad van Gouda naar Amsterdam. 

29_ April 1639. 
Betaelt aen Jacob Block, ingell/ieur ende lantmeter de somma 

van hondert thien gulden thien stuyv., bij heim verdient soo over 
vacatien mitsgaders de metinge van een nieuw voorgenomen vaert 
ende jaechpadt op Amsterdam als daervan een1ge caerten te 
maecken, breder volgende syne voorgeende specificatie, blycende 
lJij ord. van Burgemeesteren d.d. 29 April 1639. 

ICX gul. X st. 

Sonnendach den XXIII Octob. 1639: 
Jacob Reyniersz Block lantmeter is gelast een overslach te 

maecen wat de binnenvaart sal comen te casten ter wijte van 
drie roeden ende ter wij te van vier roeden 25). 

Woensdach den, laetsten Novemb. 1639. 
Is verstaen · dat Jacob Reyniersz .black sal rysen met de caerte 

ende verbael van de nieuwe vaert aende Heeren van Amster
dam 26) .. 

2 Januari 1640. 
Betaelt aen Jacob Bleek. Ingeneur ende lantmeter, de somme 

van twee hondert vier ende twintich gulden darthien stuyv: -bij 
hem verdient, soo over syn vacatien mitsgaders de resumptie van 
de metinge vande nieuw voorge111omen vaert ende jaghpat van 
der Goude op Amsterdam, als daeryan te maecken caert ende 
v erbael soo veel de voors: vaert soude comen te eesten, ,breder 
vermogens dese zijne nevensgaende specificatie, blijckende bij ord. 
van Burgemeesteren d.d. 2 Januari 1640. 

II C XXIII gul. XIII st. 

8 October 1642. 

Betaelt aen Jacob Reynierszn. Bleek de somme van vier hondert 
gul. ende veerthien st: ter saecke hij door ordre van de Heeren 
Burgemeesteren geinspecteert ende met de kettingh gemeten ende 
de houcken aff gesien heeft van een voorgenorne vaerweteringh _met 
een jaeghpadt tusschen dese stat ende Amsterdam, 't selve ge
transporteert ende gecàrteert, daerover hij gevaceert heeft den 
tijt van acht en vijftich dagen tot vier !'.}Uld: daechs, facit twee 
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f.rondert twee ende dartich gul: Item van drie personen die hem 
geassisteert hebben den tijt van twee ende_ twintich dagen yder 
tot eene gul: daechs, facit ses end~ 't sestich gul: Ende betaelt 
van verscheide verteerde costen als tot Swadenhurgerdam, Alphen, 
Aerlanderveen, aen de Goutcade, Uythooren ende Sevenhoven, 
mitsgaders aen schuytvracht 't samen hondert vier gul: en ·veer
thien stuyvers, belopende 't samen ter voors. so-m,IJie, ord: van 
Burgemeesteren in date den 8. October. 

1111 C II gul: XIIII st: 

9 April 1643 
Betaelt aen Jacob Black, lantmeter, de somma van een en 

twintich gul., ter saecke hy met de Gedeputeerden deser stede 
ende de heeren van Amsterdam in den Haghe aenwysingh heeft 
gedaen vant voorgenomen jaechpadt ende de gelegentheyt op de 
caerte daervan gemaeckt, daerinne hij gevaceert heeft drie dagen 
tot vier gul. daechs, compt. twaelff gl. ende aen wagenvracht ofte 
verteerde casten negen gul; ord. 9 April XXI gl. 

De heer van Balen vestigde ~ijn aandacht op een viertal 
kaarten, aanwezig in de kaartenverzameling van het museum, die 
de hier bedoelde vaart met jaagpad zeer nauwkeurig in beeld 
brengen. Waarschijnlijk zijn deze teekeningen kort na 1644 ver
vaardigd. Het meest voor de hand liggend is, dat het copien naar 
de origineel en van Jacob Reyniersz. zijn. De origineelen zullen 
het niet zijn, want ten eerste zijn zij, hoewel volgens mededeeling 

. van den heer van Balen uiterst nauwkeurig, zeer primitief van 
teekening, wat van het werk van den ingenieur-landmeter-schilder 
niet te verwachten is. Ten tweede zijn in twee perceelen land, 
ter rechter zijde van vaart en jaagpad, de namen van de eigenaars 
ingevuld, als zijnde burgemeester Vos_senburg en schepen Beuckel. 
Vergelijken we nu de lijst, die Walvis ons geeft, dan blijkt hieruit 
( blz. 95), dat Mr. An toni Vossenburg in 1645 voor het eerst 
als burgemeester voorkomt. Wel wordt hij voordien. verschillende 
keeren als schepen genoemd, evenals Dirck Frederickse Beuckel. 

. De kaarten zouden dus na 1645 vervaardigd moeten zijn . . 
Als ingenieur vinden wij hem ook nog genoemd op 14 Mei 1644, 
doch dan is hij tevens "capiteyn van de waertgelders". Helaas 
schijnt deze laatste functie hem, al evenmin als het schilders
ingenieurs- of landmeterschap, van zijn geldelijke zorgen te hebben 
kunnen bevrijden. De nav olgende gegevens zijn · hiervoor de stille 
bewijzen: 
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14 Mei 1644. 

De Burgem.ren hebben Jacob Reyniersen Block Ingenieur 
geaccordeert ende tçe gestaen een . schip tot sijnen dienste te- , 
gebruycken ende daJ daertoe gebruyckt sal werden Thomas. • 

I ' • • , 

Jansz. Boer. · · 

30 Mei 1644.-

Jacob Reyniersz Block is geeligeert capiteyn vande waert
gelders ,mits dat hij gehouden sal wesen de compagnie te werven 
ende betaelen buyten costen ende lasten vande stadt. 

2 Juny 1644. 

den Çapiteyn Block is voorgelesen de missive vande Heeren 
Gecom. Raeden in date den lesten Meye lestleden om ordre te 
stellen datter in aller deligentie op voorgaende voet en ordre 
alhier gelicht soude werden een compagnie waertgelders bestaende 
in 130 koppen ende is dienvolgende gelast den trommel te doen 
sla en. 

6 Octob. 1644. 

Alsoo · Jacob Feyniersz Blocq capiteyn vande waertgelders 
gerefuseert heeft sijne leeninge van 416 gulden 16 st. 4 p volgende 
sijne laetste monsterrolle. ·soo is Jan van Hoorn? wachtmr. ge
committeerd om de voorz. c@mpagnie te betaelen. 

13 Octob. 1644. 

Gebesoigneert met den capiteyn Jacob Block op stuck van syne 
rekeni'nge. 

3 Nov. 1644. 

Is affgedanckt ende gelicentieert den capiteyn Jacob Block met 
syne comp.ie waertgelders. 

19 Nov. 1644. 

Jacob Block capiteyn is gdast syne attestatie van syne absente 
koppen goed te laten doen by de Gec. Raeden. 

Ook dit ging dus allesbéthalve voor den wind, doch het werd 
nog erger. Op 31 December 1644 vinden wij in het Kamer.boek 
vermeld: 27) 
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Op huyden hebben de Heeren schepenen der stede van 
der Goude ondergenomineert ten versoucke van Jan Stevens 

. Crul haer ·gevonden ten huyse van Jacob Reyniers · block 
wonende op de .Gouwe in de Caetsbaen omme opschrijvinge 
te doen van sijn~ goederen om daer aen te mogen verhaelen 
de executie van seeckere condemnatie bij de selve Jan Stevens 
geobtineert, nopende 't Ile Litt, breder volgens 't bewijs 
daer van synde in date den XXIe. october 1644. Ende ver
claerde ,alsdoen de huysvrouw van den voors. block dat sy 
geen goederen meerder en hadde als voor desen opge-
schreven waeren. Actum den lesten December 1644. Present. 
van Middelant en van Imm:erzeel, schepenen. 

Naar hieruit blijkt was de boedel dus reeds eerder opgeschreven. 
Waarschijnlijk stelde de waarde teleur, zoodat men meende daar 
nog een en ander aan toe. te moeten voegen, maar zijn huisvrouw 
kon slechts verklaren, dat reeds alles opgeschreven was. 

Jan Stevensz. Cru! liet het er echter niet bij zitten en op Woens
dag 1 Februari 1645, werd hem toegestaan ,;Jacob Reyniersz Block 
te doen logeeren op de gysekaimer" ~s). De nood· was nu wel zeer 

. hoog gestegen. Frans Davidtsz Elecourt kwam zijn zwager te hulp, 
door de vordering van Crul te voi'doen. De acte hiertoe voor 
notaris Straff in 't Velt gepasseerd, luidt: 

In ,manieren hier naer volgend~ soo bekenden d'E. Cap.n 
Jacob Reynierzn. Black, ende Jan Stevenszn Crul, met mal
cander geaccordeert te syn, nopende proces tusschen hen}: 
ontstaen ende de sententie daerop gevolgt, dat de voorn. 
Cap.n Jacob Black sal betalen in voldoeninge van alle de 
pretentien ende actien de voors: Jan Stevenszn. Crul ut 
crachte van de voors: sente~tie competerende de somme van 
Hondert gulden, dewekke Frans Davidtszn · Elecourt aen
genómen heeft 'by desen selver ende als syn eygen schulde, 
binnen 14 dagen of een ma ent te betalen. . . . . . . . . . . . . enz. 
Beloovende malkanderen nyet meer te eyschen noch te 
moleste-ren. Onder verbande van heure persoonen ende 
goederen tot bedwangh van allen Gerechten 

In oirconden desen bij hen onderteyckent den Xen 
February 1645. 

volgen de handteekeningen. 



42 

Bekenne ick ondergeschreven Jan Stevensz Crul de 
bovenstaende Hondert gulden ontfangen te hebben ende 
daervan voldaen te syn. 't oirconde geteeckent den 29. 
Marty 1645. 

Jan Stevensz Crul 29). 

Inmiddels hadden zich naar het schijnt voor Jacob Reyniersz 
andere vooruitzichten geopend. Hij was besloten niet alleen Gouda, 
doch zelfs Holland metterwoon te verlaten en naar Polen te 
vertrekken. Wij ervaren dit niet alleen uit de beschrijving 
van Walvis, doch ook uit een archiefstuk van 20 Maart 
1645 80), waarin het heet: 

Compareerden etc.: d 'Eers: Cornelis Reynierszn. Block 
ter eenre, ende d'eers: Jacob Reynierszn. Block, desselfs 
broeder, ter andere sijde, te ·kennen gevende, hoe dat 
Maria Jacobsdr. Ex-alto, weduwe wijlen Mr. Tobias Exalto, 
haere moeye, woonachtich is tot Leyden ende dienvolgende 
beducht dat ve11m1its het Rynlants Recht, hij aflyvichheijt van 
een van hen beyden des eers overledens kinderen ende 
verdere descenten van d' erffenis van de voors: M aria 
Ex-alto zouden zijn ende blijven gepriveert ende verstoken 
vermits de langstlevende van hen beyden, als nader van 
grade synde, de kinderen ende descendenten (van) d' eerst 
gestorven soude mogen utsluyten, ende gemerckt zij com
paranten nyet alleen versekert waren dat 't selve onlust 
onder hen ende hunne kinderen soude comen te causeren, 
ne maer oock dat sij gesirit waren met een vasten bant 
van eeuwige vruntschap malkander ende heure kinderen ver
binden (nyet tegenstaende het lichaemelijck afscheyden door 

· d'aenstaende reyse van den voors: Jacob Bloc-k naer Polen), 
zoo hadden de voors: Comparanten op huyden met 
malkanderen gecontracteert ......... enz. 

Toen Frans Davidts de toegezegde 100 gulden betaalde, was 
het besluit, dat Jacob Reyniersz naar Polen zou vertrekken dus 
reeds genomen. Wat de reden geweest is, da t hij juist naar het 
verre Polen ging is nog onbekènd, evenzoo, wanneer hij precies 
vertrok. W aarschijnlijk zal hij reeds voor zijn vertrek verzekerd 
geweest zijn van een aanstelling in dienst van den Poolschen 
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· koning. Niet geheel onmogelijk is ook, dat zijn vertrek samen
gevallen is met de reis van Maria Louise de Conzagne 
( 1612-1667), dochter van Cha~lès de Conzagne, hertog van 
Nevers en van Mantua, ,die in September 1645 bij volmacht te 
Parijs trouwde met Wladislaus IV, koning van Polen. Het huwe
lijk had met groote plechtigheid plaats ,en de koning van Frankrijk 
schonk haar een groote bruidsschat. Zij reisde door de Zeven 
Provincien, bezocht o.a. Utrecht en Amsterdam, waar zij met 
groote eerbewijzen werd ontvangen, en trok over Groningen, 
Hamburg, Rostock en Stettin naar Polen Na den dood van 
Wladislaus ( 1648) is zij hertrouwd met zijn broeder en opvolger 
Johan Casimir 31). Dat hij, zooals het Nieuw Biogr. woordenboek 
aangeeft, in dienst zou zijn geweest van Sigismund 111 van Polen 
is uitgesloten, daar hij volgens bovenvermelde bron eerst na 20 
Maart 1645 naar Polen vertrok, terwijl Sigismund in 1632 over
leed. Of hij na den dood van Wladislaus nog in dienst van diens 
broer en opvolger is geweest is niet bekend. Wat er verder met 
Jacob Reyniersz en zijn familie in Polen gebeurde, weten wij slechts 
uit de mededeelingen van Walvis, zooals wij ook nog geen nadere 
.gegevens hebben over zijn jeugdreis naar Rome. Wel moet in 
dit verband de aandacht gevestigd worden op een acte gepasseert 
voor notaris Boslant op 26 April 1619, van de volgende inhoud: 

Sijn geaccordeei:t Jacob Reyniersz. Block ter eenre, ende 
Huybert Janszn. Hartogh, · ter andere sijde, dat hij Jacob 
Reyniersz. op morgen den voors. Hartogh •sall antellen de 

· somme van zes hondert gulden, daervoor hij belooft te be
taelen soo verre hij Black binnen een jaer naer date deses, 
gereyst sal hebben tot Jerusalem, ende wederom binnen der 
Goude in 't sellve jaer sall sijn gecomen, mitsgaders van 
't gundt voors: es brengt goet bescheyt, de somme van 
Duysent gulden, ende soo hij de selve reys binnen 's jaers 
nyet en doet ende 't sellve binnen den tijt als voren binnen 
der Goude gecomen sijnde niet en verifieert, soo sall den 
voors: Hartogh voor de voors: ses hondert gulden niet 
betalen. Alles sonder fraude. Oirconde deses geteyckent op 
ten XXVen April 1619. 

Het doet wat onwaarschijnlijk aan, dat de jonge man, die toen 
nog · geen· jaar getrouwd was, tot een dergelijke reis zou besloten 
zijn. Geheel uitgesloten is het evenwel niet, want het eerste 
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gegeven omtrent zijn persoon, wat ons dan ter beschikking staa t 
is de bovengenoemde acte van 19 Augustus 1619 . 

. De mededeeling, dat hij zich. in Polen met vesting:bouw bezig 
h{eld, • zal op goede gronden berusten. Doch ook in Polen hield 
hij het niet uit. Helaas beschikken wij nog niet over gegevens .. 
waaruit vast te stellen is of hij vanuit P,olen zich weer in Gouda 
vestigde, wanneer hij naàr Frankrijk trok. zoomin wanneer hiï 
te Winoxbergen stierf. Volgens Walvis viel zijn paard ter aarde. 
terwijl Füssli meer den indruk geeft, dat Jacob Reyniersz verdronk 
te Winoxbergen. 

Winoxbergen, een aardig klein vestingstadje, 9 K.M. van Duin
kerken ,gelegen. is nog geheel ingesloten door z'n oude wallen, waar 
men zelfs door het ophalen van de bruggen, over de thans uit
gedroogde grachten. het stadje nog volkomen van het verkeer 
zou kunnen afsluiten. Oe kerk der Predikheeren werd, volgens 
mededeeling van abbé De Croocq, . te Winoxbergen, in 1792 ver
woest, terwijl het archief in 1931 dusdanig ongeordend was, -
stapels folianten van den grond af opgetorend-, dat ook daar 
geen verdere inlichtingen te bekomen waren. 

Helaas zijn er in dit levensbericht nog zeer vele hiaten. Wij 
zagen, dat Jacob Reyniersz.. en met hem zijn broer en zuster, 
kinderen waren van Reynier Bouwensz. Block en Grietje Jacobsdr .. 
Stam en kleinkinderen van Bouwen Reyniersz en Neeltje Centèndr.. 
(Verhey??). 

Over deze grootouders staan vrij veel gegevens ter beschikking. 
Bouwen Reyniersz. was volgens een acte van Not. Puttershoeck. 
op 21 October 1596 "out ontrent 't sestich jaeren" 32). Hij was in 
1571 deecken van het St. Nicolaesgilde 33), Zijn beroep was vette
warier. en. naar uit een acte van 4 Maart 1605 blijkt, leverde
hij ook ver ·buiten Gouda. Neeltgen Centendochter, weduwe wijlen · 
Bouwen Reyniersz. Verrewaryer, poorteresse der voors. stede van. 
der Goude, mac,htigt dan Cornelis Coenen, schipper, haren mede 
poorter, te manen, innen ende ontvangen "alle schulden ende
achterwezen als zij in Duy,vlandt, Beyetlandt, tot Zierikzee ende· 
elders, allomme waert zoude moghen wezen, uytstaende heeft" 34 ) . 

Tot slot zij dan nog verwezen naar een acte eveneens van Not .. 
Puttershoeck, waarin vermeld, dat Neeltgen Vincentendr. wed .. 
wijlen Bouwen Reyniersz. woont in haar huis " den bonten Osch". · 
in de Lange Groenendael naast Anneken de backster. Als haar 
kinderen vinden wij genoemd: V:incent, M eynaert ende ldeken. 
haer testratices drie levende, kinderen en de kinderen van Reynier-
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Bouwensz en Dirckgen Bouwensdr. haer testatrices overleden zoQn 
,en dochter :15). Helaas vinden wij in geen van d~ stukken de 
.achternaam van de grootmoeder genoemd. Het is zeker· niet 
onwaarschijnlijk, dat de achternaam Verhey was, die om ons 
,onbekende redenen door twee van haar zoons, Vincent en Bouwen 
werd gevoerd. 

Waarom of Jacob Rengers Block deze naam gedurende eenigen 
tijd gebruikte, is een raadsel; mogelijk, dat er nog een Jakob Black 
ter zelfder tijd in Gouda leefde. Een Thonis Jacobs werd ca. 
1600 geboren als zoon van Jacob Maertens en Clàertje Thonisdr. 

Dr. Ir. G. A. C. BLOK 

l ) 9e W eesboek fol. 78. 
2) Eigenboek (R.A. 331) fol. 206. 
3) R.A. 331 fol. 324. 
4) 24 Aug. 1609 (noot 1). 
5) 9e W eesboek fol. 78. 
6) 9e W eesboek fol. 78 . 

. 7) R.A. 339 fol. 4v. 
8) R.A. 341 fol. 160v. 
9) R.A. 347 fol. 23v. 

10) Trouwboek Herv. Gem. 
te trouwen. 

attestatie geg~ven 10 Dec. 1617 om in Utrecht 

11 ) Trouboek Ned. Herv. Gem. (attestatie gegeven op Sluypick). 
12 ) De heer v. d. Kraats was zoo vriendelijk deze data voor mij na te zien. 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 

25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
. 35) 

waarvoor ik hem hier, zoomede voor verschillende andere aanteekeningen 
over Jacob Reyniersz, die hij mij bezorgde. hartelijk dank zeg. 
Not. C. v. d. Houff, fol. l 56. 
R.A. 399 fol. 171 . 
Not. C. v. d. Houff. 
Not. D. Douw portef. 120 Stuk 41. 
hoofd-register 1622 fol. 362. 
als 17, fol. 33. 
Not. C. v. d .. Houff fol. 41v. 
9 en 12 April. 
Deze ook ·genoemd in Walvis bladz. 1/190, 
Kamerboek 1623 fol. 65v. 
Kamerboek 1626 fol. 80. 
Not. 91. Voor J. R. verder niet van belang te vermelden, dat in de acte 
nog genoemd wordt. Jan Claesz Verhey. 
Kamerboek fol. 78v. 
fol. 87v. 
Kamerboek 1644 fol. 36, 39. 40, 68, 69, 73, 75v, 133. 
Kamerbeek 1645 fol. 15v. 
Not. Straff in 't Velt No. 186 fol. 49. 
Not. Straff in 't Velt No. 186 fol. 100. 
Worp. Briefwisseling C. Huygens. R.G.P. 24 bladz. 266. 
No. 8 fol. 6. 
R.A. 329 fol. 222. 21 Augustus 1571. 
Not. Vereyk No. 41 fol. 37v. 
No. 25 fol. 167. 19 Sept. 1604 . 


	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045

